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Kedves kertművelő!

Hazánkban talán még sokan emlékeznek 
szüleink, nagyszüleink konyhakertjére. 

Arra, amikor minden zöldség, gyümölcs 
megtermett a ház körül. A kertes házakban 
elöl virágoskert, hátul a konyhakert kapott 
helyet, a zártkertek és a gyümölcsösök tele 
voltak szorgoskodó kertművelőkkel.

„A legszebb konyhakertek” – Magyar-
ország legszebb konyhakertjei elnevezésű 
országos program éppen erre, az otthoni 
kertművelés értékére irányítja rá a figyelmet. 

A program célja, hogy a kertek versenyé-
vel a kertművelés hagyományait megőriz-
zük, a kertművelő embereket, az ő kitartó 
munkájukat megbecsüljük, és hogy az ő 

példájuk nyomán egyre többen műveljenek 
konyhakertet, hogy az évszázadok során 
összegyűlt tudás, tapasztalat tovább örök-
lődhessen a generációk között.

„A legszebb konyhakertek” – Magyar-
ország legszebb konyhakertjei programot 
2012 -ben indítottam útjára. Az idén ötödik 
alkalommal hirdettem meg országosan ab-
ból a célból, hogy összegyűjtsem azokat a 
kertművelőket, akik még őrzik azt a tudást, 
amit nagyszüleiktől tanultak, és olyan tech-
nikákat használnak, amelyekkel szép és 
egészséges zöldségeket, gyümölcsöket ter-
mesztenek kertjeikben és mindezt szívesen 
megosztják velem. 

Kovács Szilvia – Karcag város alpolgármestere
ötletgazda, országos programigazgató

Telefon: +36-30/9854-106
Web: www.alegszebbkonyhakertek.hu 

E-mail: legszebbkonyhakertek@gmail.com

1. Balkon – Erkélyen kialakított
2. Mini – 50 m2  ig
3. Normál – 50 m2 felett 

4. Zártkert 1. – Zöldséges
5. Zártkert 2. – Gyümölcsös
6. Zártkert 3. – Vegyes

2016 -ban 318 település közel 15 000 kertművelője vett részt a programban.
Az alábbi kategóriákban várom a kertek jelentkezését:

Amennyiben Ön konyhakertet, gyümölcsöst művel és szívesen megmutatná a 
kertjét, megosztaná velem, hogyan teszi mindezt, akkor jelentkezzen most!

• online www.alegszebbkonyhakertek.hu 
oldal Kertnevezés menüpontnál, majd
• küldje el részemre 2017. augusztus 1-ig: 
   - a kitöltött, aláírt Jelentkezési lapot, és 
Összesítő lapot, valamint
 - a konyhakertről/gyümölcsösről készült 
fényképeket CD/DVD-n.

A Programmal kapcsolatos információk, va-
lamint a részletes kiírás és díjazás a www.
alegszebbkonyhakertek.hu oldalon megta-
lálható!

Várom jelentkezését!
Kovács Szilvia – programigazgató

Karcag város alpolgármestere

LEGYEN ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS MAGYARORSZÁG 
MINDEN BALKONJÁN, UDVARÁN ÉS KERTJÉBEN!


